
 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدال س                                                                  پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان مازندران در اساس شدهمنطقه حفاظت مارهایبررسی فون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایرانگروه زیست*: ویدا حجتی 

 شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایرانگروه زیست :رهنمامونا ابراهیمی 

 

 

 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن خ دریافت:تاری

 

 
 

 چکیده
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 مقدمه

زیست ایران از نظر خصوصیات آب و هوایی به چند منطقه طمحی       

شود که هر یک از این مناطق شرایط و خصوصیات اقلیمی تقسیم می

جمله دما و میزان بارندگی را داراست. مجموع این عوامل خاص خود از

وجود آمدن محیط زیست مطلوبی برای زندگی هدر هر منطقه موجب ب

ایران با حدود یک میلیون  .شوداهان میانواع معینی از جانوران و گی

جالب  یو جانور یگیاه تنوع دارایهزار کیلومتر مربع وسعت،  650و 

های طور تصادفی در اقلیم. این گیاهان و جانوران بهباشدی میتوجه

 مانندعوامل مختلفی  دلیلبه نیز مارها .اندمختلف پراکنده نشده

لف یا پیدا کردن شکار، از اختالف شدید درجه حرارت در فصول مخت

طورکلی نزدیک به به . ای به منطقه دیگر مهاجرت می کنندمنطقه

شود که خشک تا خشک محسوب مینیمه ایران، کشورسه چهارم 

های خشک و ی با گیاهان کم و پراکنده، استپایهشامل کوهستان

 شوند ازکه در بخش وسیعی از ایران یافت می ییارهام .تبیابان اس

البته باید دانست که در نواحی خشک و  .باشندزی میهای بیابانگونه

تنها پنج  در حقیقت .ها خیلی محدود استتعداد گونه بیابانی مجموعاً

گونه از مارهای  1۴و قفقازی  مانند افعیگونه از مارهای سمی 

در نواحی مانند مارهای آتشی، قیطانی، پلنگی و گوندمار سمی غیر

با وجود  (.1379کنند )لطیفی، ایران زندگی میگرم و خشک  بیابانی و

 های مناسبی برایگاهاین، کشور ایران به نسبت مساحتش دارای زیست

 ها،آن گرفتن قرار وضع ها وتوجه به شکل بدن و تعداد فلس .مارهاست

های ناحیه سر با کند. شکل فلسمارها می تشخیص در زیادی کمک

های در بعضی از مارها فلس. بدن متفاوت استهای ناحیه شکل فلس

 یعنی است دارتیغه دیگر بعضی در عکسبرپشتی بدن صاف است  ناحیه

در  .شودمانند مشاهده می ها خطی برجسته یا تیغهفلس این وسط در

 معموالً گرد  دم گرد است و سمی اغلب اوقات مردمک چشممارهای غیر

 وردیف باشد  ردیف یا دوتواند یکم مید های زیراست. فلس دراز و

 (.1379)لطیفی،  باشد منقسم یا منفرد است ممکن (Anal) مخرجی فلس

دارند و تفاوت  شبیه مارهای غیرسمی ظاهری تقریباً سمیی نیمهارهام

یا دندان نیش خلفی شیاردار است که از بقیه  داشتن فنگدر ها آن

شیار است. دندان نیش  تر و دارای کانال باز یا یکها بزرگدندان

مارهای نیمه سمی در قسمت عقب دهان و در فک باال قرار دارد و به 

تواند عمودی مردمک چشم این مارها می.  غده سمی هم متصل است

که در قسمت جلو  ارنددیا گرد باشد. تمامی مارهای سمی دندان نیش 

 این سر .دهان و در فک باالیی قرار دارد و به غده سمی متصل است

. اغلب دم کوتاهی دارند مشخصی گردن و است شکل مثلثی اغلب مارها

 (1379)لطیفی،  ندنامتقارن هست ریز و سر اکثراً های ناحیهفلس دارند.

های گیاهی منطقه پراکندگی مارها از نظر جغرافیایی، زیستگاه رویش.

ده اساس در شتاظه حفمنطق .متفاوت استمحیطی  و دیگر شرایط
 در استان مازندران واقع است. E 3608 N 5305 قعیت جغرافیاییمو

تحت  1380سال  از هکتار 2997با مساحت  شده اساسحفاظت منطقه

)شرق  در جنوب شهرستان سوادکوه حفاظت قرار گرفت. این منطقه

هستانی کو ایاساس منطقه. تهران( قرار دارد -شهرجاده ارتباطی قائم

باشد. میو پوشش جنگلی با ارزش هیرکانی  متعدد، پر آبهایدره با

درجه  1۴ی ساالنه دما ، متوسطمتر 1650تا  5۴0دامنه ارتفاعی 

متر موجب تشکیل میلی 650بارندگی ساالنه متوسط گراد و سانتی

)سازمان حفاظت است  منطقه شدهاین مرطوب معتدل در اقلیم نیمه

راش، ممرز،  شاملهای درختی مهم گونه (.1390محیط زیست ایران، 

شمشاد، ملچ، توسکا ییالقی، پلت، شیردار، انجیلی، آزاد، سیاه تلو و 

شوکا، مرال، پلنگ، روباه  شاملمنطقه مهم های جانوری گونه و کچف

 و ای، کبک، تیهو، کبک دریمعمولی، شغال، تشی، گراز، خرس قهوه

ان، )سازمان حفاظت محیط زیست ایرباشند می انواع پرندگان شکاری

 با توجه به تاکید بر حفظ ذخایر جانوری مناطق حفاظت شده (.1390

هدف از  منطقه، هر ها درگونه ترو شناخت بیش کشور و نیاز به مطالعات

 باشد.شده اساس میمارهای منطقه حفظت فون حاضر شناسایی تحقیق

 

 هامواد و روش

انجام   1393بان ماه تا اواخر آ 1393ماه  از فروردین بردارینمونه       

برداری در تمام شرایط آب و هوایی و در تمام ساعات شد. کار نمونه 

طول روز و شب )از ساعات اولیه صبح تا غروب و اواخر شب( انجام 

نظر گرفته در شده اساسحفاظت همنطق در های مختلفیگاهایست .گرفت

ش گیاهی نمایی از پوش انجام گرفت.ها از آن قسمتگیری نمونهو 

 شود. ازمشاهده می 2و  1های مربوطه در شکل منطقه و نقشه

 650D از دوربینبا استفاده  های زنده در محیط زیست آنهانمونه

Canon ها به سپس نمونه تصویربرداری شد. 1855ز نرمال و از لن

آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان منتقل 

از کولیس و متر استفاده صفات بیومنریک گیری زهبرای انداشدند. 

پس  هانمونه بقیه داری شدند وو نگه فیکسها تعدادی از نمونه شد.

 ند.دسازی شاره سنجیزیستاز اتمام بررسی و 

کتاب مارهای ایران از کلید شناسایی  هاگونه برای شناسایی       

ها از چک ونه( استفاده شد. نام فارسی و انگلیسی گ1379، لطیفی)

( 2015مهرو و همکاران، لیست خزندگان و دوزیستان ایران )صفایی

 1 صفات متریک و مریستیک مورد مطالعه در جدول اخذ شده است.

 افزارت. برای تجزیه و تحلیل آماری صفات از نرمده اسان داده شنش

SPSS 17   وExcel .استفاده شد 
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در استان  شده اساسنطقه حفاظتمنمایی از پوشش گیاهی  :1 شکل

 مازندران

 

 
 شده اساس در ایرانموقعیت منطقه حفاظت :2 شکل

 

 مارهاصفات مورد مطالعه قراردادی در  :1جدول 

 
 

 نتایج
 اً مجموعکه  آوری گردیدجمعنمونه مار   50تحقیق  ایندر طی        

جدول  درکه  خانواده شناسایی شد 5جنس و  10 متعلق بهگونه  11

صفات متریک یا مریستیک بررسی  13تا  3جداول  اند.ارائه شده 2

 1۴تا  ۴دهند. اشکال های مورد مطالعه را نشان میشده در گونه

 15دهند. شکل های شناسایی شده در منطقه را نشان میگونه

دهند. افعی قفقازی و های مار در منطقه را نشان میپراکندگی گونه

ر مناطق مرکزی منطقه، یله مار در غرب، مار آتشی تر دگوند مار بیش

ها نیز در شرق، مار موش خور ایرانی از شمال تا جنوب و بقیه گونه

 فراوانی  3شکل های مختلف منطقه پراکندگی دارند. در قسمت

دهند. افعی قفقازی و گوند مار های مار در منطقه را ارائه میگونه

ترین فراوانی و یله درصد بیش 1۴با  درصد و مار چلیپر 16هرکدام با 

اند. کلید شناسایی مارهای ترین فراوانی را داشتهدرصد کم 2مار با 

 منطقه نیز ارائه شده است.

 
 

در منطقه زیرراسته مارها  های شناسایی شدهگونه :2 جدول

 در استان مازندران حفاظت شده اساس

 

 

 

 نام فارسی تعداد
گونه/ زیر 

 گونه
 وادهخان زیرخانواده

 Dolichophis مار آتشی 3

schmidti 

 
Colubrinae 

 

 

 

Colubridae 

 
 

 Elaphe dione گوند مار 8

 Hemorrhois مار پلنگی 5

ravergieri 

 قمچه مار ۴
Platyceps 

najadum 
najadum 

 Telescopus سوسن مار 2

fallax iberus 

 Zamenis خور ایرانیمار موش 6

persicus 

 مار یله 1
Malpolon 

insignitus 

fuscus 
Lamprophiinae Lamprophiidae 

 Natrix مار چلیپر 7
tessellata 

Natricinae Natricidae 
 Natrix natrix مار آبی ۴

persa 

 شکلمار کرمی 2
Xerotyphlops 
vermicularis Asiatyphlopinae Typhlopidae 

 افعی قفقازی 8
Gloydius 

halys 

caucasicus 

Crotalinae Viperidae 
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 مازندراندر استان شده اساس کلید شناسایی مارهای منطقه حفاظت

a1 همههای پشتی و شکمی شبیه بـ فلس ..... Xerotyphlops vermicularis 

b1 (2) ......................................................... های پشتی و شکمی متفاوتـ فلس 

a2 ـ دارای یک حفره بین سوراخ بینی و چشمGloydius halys caucasicus 

b2 (3) ...................................................... اقد حفره بین سوراخ بینی و چشمـ ف 

a3 ـ مردمک چشم عمودی ..................................... Telescopus fallax iberus 

b3 (۴) .................................................................................... ـ مردمک چشم گرد 

a۴ هاـ دارای فرو رفتگی روی سر و بین چشم Malpolon insignitus fuscus 

b۴ (5)  ............................................. هاـ فاقد فرو رفتگی روی سر و بین چشم 

a5 ردیف 29تا  27های سطح پشتی ـ فلس ............................ Elaphe dione 

b5 (6) ............................................. ردیف 27های سطح پشتی کمتر از ـ فلس 

a6 ردیف 23های سطح پشتی ـ فلس ...............................  Zamenis persicus 

b6 (7) ............................. ردیف 23های سطح پشتی کمتر از ـ فلس 

a7 ردیف 21های سطح پشتی ـ فلس ..................... Hemorrhois ravergieri 

b7 (8) ........................................................... ردیف 19های سطح پشتی ـ فلس 

a8 (9) .................................................................... های سطح پشتی صافـ فلس 

b8 (10) ........................................................... های سطح پشتی تیغه دارـ فلس 

a9 عدد 207تا  185های سطح شکمی ـ فلس .........Dolichophis schmidti 

b9 عدد 239تا  211های سطح شکمی ـ فلس Platyceps najadum najadum 

a10  فلس 7ـ لب باال دارای ............................................. Natrix natrix persa 

b10  فلس 8ـ لب باال دارای .................................................. Natrix tessellata 

 

 (n=  3شده اساس )مار آتشی در منطقه حفاظتآمار توصیفی  :3 جدول

انحراف 

 معیار

  خطای معیار

 میانگین ±
 صفات حداقل حداکثر

۴2/17 05/10 ± 66/91 5/107 73  SVL متر()سانتی 

22/9 32/5 ± 33/32 5/۴2 5/2۴  TL متر()سانتی 

0 0 ± 8 8 8 ULS 

58/۴ 6۴/2 ± 199 203 19۴ V 

3 73/1 ± 88 91 85 SC 

0 0 ± 19 19 19 SQ 

 
 (n=8شده اساس )گوند مار در منطقه حفاظتآمار توصیفی  :4 جدول

انحراف 

 معیار

  خطای معیار

 میانگین ±
 صفات حداقل حداکثر

62/15 52/5 ± 93/75 5/92 5/52  SVL متر()سانتی 

1۴/۴ ۴6/1 ± 5/19 5/23 13  TL متر()سانتی 

35/0 12/0 ± 13/8 9 8 ULS 

37/7 60/2 ± 87/199 210 189 V 

77/15 57/5 ± 5/66 76 28 SC 

0 0 ± 27 27 27 SQ 

 (n=5شده اساس )مار پلنگی در منطقه حفاظتآمار توصیفی  :5 جدول   

انحراف 

 معیار

  خطای معیار

 میانگین ±
 صفات حداقل حداکثر

03/9 0۴/۴ ± ۴0/77 93 70  SVL متر()سانتی 

02/3 35/1 ± ۴0/26 5/30 22  TL متر()سانتی 

0 0 ± 9 9 9 ULS 

0 0 ± 21 21 21 V 

30/7 26/3 ± 6/203 213 198 SC 

26/5 35/2 ± 8/85 92 79 SQ 

 
 (n=4شده اساس )مار آبی در منطقه حفاظتآمار توصیفی  :6 جدول     

انحراف 

 معیار

 خطای معیار

 میانگین ± 
 صفات حداقل حداکثر

70/9 0۴/۴ ± 25/51 78 5/31  SVL متر()سانتی 

39/5 69/2 ± 75/1۴ 5/22 10  TL متر()سانتی 

0 0 ± 7 7 7 ULS 

0 0 ± 19 19 19 SQ 

96/۴ ۴8/2 ± 175 180 169 V 

99/6 ۴9/3 ± 75/62 72 56 SC 

 
 (n=  7شده اساس )مار چلیپر در منطقه حفاظتآمار توصیفی  :7 جدول

انحراف 

 معیار

 ± خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل داکثرح

10/1۴ 32/5 ± 35/66 8۴ ۴7  SVL متر()سانتی 

۴8/3 31/1 ± 21/17 5/22 5/13  TL متر()سانتی 

0 0 ± 8 8 8 ULS 

0 0 ± 19 19 19 SQ 

52/5 08/2 ± 17۴ 183 168 V 

89/7 98/2 ± ۴3/71 80 62 SC 

 
 (n=  4شده اساس )قمچه مار در منطقه حفاظتآمار توصیفی  :8 جدول

انحراف 

 معیار

  خطای معیار

 میانگین ±
 صفات حداقل حداکثر

36/1۴ 18/7 ± 37/71 5/83 5/53  SVL متر()سانتی 

69/۴ 3۴/2 ± 5/22 5/29 5/19  TL متر()سانتی 

0 0 ± 8 8 8 ULS 

0 0 ± 19 19 19 SQ 

۴2/۴ 21/2 ± 25/22۴ 229 220 V 

67/13 83/6 ± 75/108 121 95 SC 
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 (n=  2سوسن مار در منطقه حفاظت شده اساس )ار توصیفی آم :9 جدول

انحراف 
 معیار

 خطای معیار
 میانگین ± 

 صفات حداقل حداکثر

03/18 75/12 ± 25/۴0 53 5/27  SVL متر()سانتی 
59/۴ 25/3 ± 25/15 5/18 12  TL متر()سانتی 

0 0 ± 8 8 8 ULS 
0 0 ± 19 19 19 SQ 
36/6 5/۴ ± 5/207 212 203 V 

65/5 ۴ ± 56 60 52 SC 
 

 (n=  6مار موش خور در منطقه حفاظت شده اساس )آمار توصیفی  :10 جدول

انحراف 
 معیار

 خطای معیار
 میانگین ± 

 صفات حداقل حداکثر

20/15 20/6 ± 08/78 108 5/66  SVL متر()سانتی 
18/3 30/1 ± 25/19 2۴ 5/15  TL متر()سانتی 

0 0 ± 7 7 7 ULS 
0 0 ± 23 23 23 SQ 
05/6 ۴7/2 ± 

67/236 
2۴2 228 V 

28/6 56/2 ± 33/80 88 73 SC 
 

 (n=  1یله مار در منطقه حفاظت شده اساس )آمار توصیفی  :11 جدول

انحراف 

 معیار

 خطای معیار

 میانگین ± 
 صفات حداقل حداکثر

0 0 ± 150 150 150  SVL متر()سانتی 

0 0 ± 30 30 30  TL متر()سانتی 

0 0 ± 8 8 8 ULS 

0 0 ± 17 17 17 SQ 

0 0 ± 170 170 170 V 

0 0 ± 76 76 76 SC 
 

 (n=6مار کرمی شکل در منطقه حفاظت شده اساس )آمار توصیفی  :12 جدول

انحراف 

 معیار

 ± خطای معیار

 میانگین
 صفات حداقل حداکثر

82/2 2 ± 5/21 5/23 5/19  SVL متر()سانتی 

35/0 25/0 ± 75/3 ۴ 5/3  TL متر()سانتی 
 

 (n=8افعی قفقازی در منطقه حفاظت شده اساس )آمار توصیفی  :13 جدول

انحراف 
 معیار

 خطای معیار
 میانگین ± 

 صفات حداقل حداکثر

77/۴ 68/1 ± 87/35 5/۴1 5/28  SVL متر()سانتی 
17/7 53/2 ± 68/۴5 5/57 5/39  TL متر()سانتی 

0 0 ± 7 7 7 ULS 
0 0 ± 23 23 23 SQ 
63/11 11/۴ ± 87/1۴9 165 137 V 

8۴/3 35/1 ± 25/39 ۴5 32 SC 

 
 نمودار درصد فراوانی مارهای منطقه حفاظت شده اساس: 3شکل 

 

 
 Telescopus fallax iberusسوسن مار  :4 شکل

 

 
 Platyceps najadum najadumقمچه مار  :5 شکل

 

 
 Dolichophis schmidtiمار آتشی  :6 شکل
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 Elaphe dioneگوند مار  :7 شکل

 

 
 Hemorrhois ravergieriمار پلنگی  :8 شکل

 

 
 Zamenis persicusخور ایرانی مار موش :9 شکل

 

 
 fuscus Malpolon insignitusیله مار  :10 شکل

 
 persa Natrix natrix مار آبی :11 شکل

 

 
 Natrix tessellataمار چلیپر : 12 شکل

 

 
 Xerotyphlops vermicularisمار کرمی شکل  :13 شکل

 

 
 caucasicus  Gloydius halysافعی قفقازی :14 شکل

 سواسری در منطقه گرفته شده است.ها توسط رضا باباییتمامی عکس



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
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 حثب
،  Colubridae،Lamprophiidaeخانواده  پنجالعه در این مط       

Natricidae ،Typhlopidae  وViperidae  مطالعات شناسایی شد. در

پناهگاه حیات وحش از  Natricidaeو   Colubridaeخانواده  ، دودیگر

 ،Colubridaeانواده خ هس ،(1392 اران،وی و همک)نب الهانکمی

Typhlopidae وViperidae  زارع و پارک ملی کیاسر ملی شهید پارک از

 کنون هفتتا ه بودند.گزارش شد (1390؛ 1388 )حجتی و همکاران،

 ،Colubridae، Boidae، Elapidae، Lamprophiidae خانواده

Natricidae ،Typhlopidae و Viperidae  گزارش از استان مازندران

و همکاران،  Safaei-Mahroo؛ 1392کمالی،  ؛1379 )لطیفی، است شده

2015). 

 ،Dolichophis schmidtiگونه  کلوبریده، شش از خانواده       
Elaphe dione، Hemorrhois، ravergieri، Platyceps najadum 

najadum، Telescopus fallax iberus و Zamenis persicus  از منطقه

 Platycepsگونه  دو ،دیگر اتتحقیق در شد. شناسایی شده اساسحفاظت

najadum و Elaphe dione  وحش میانکاله )نبوی و پناهگاه حیاتاز

  Platyceps najadum،Dolichophis گونه 3 ،(1392 همکاران،

jugularis  وTelescopus fallax  پارک ملی شهید زارع )حجتی و از

، Dolichophis jugularis، Elaphe dioneگونه  5و  (1388همکاران، 
Hemorrhois ravergieri، Platyceps najadum najadum و 

Zamenis persicus  (1390پارک ملی کیاسر )حجتی و همکاران، از 

از استان مازندران طبق گزارشات  ه است. در مجموع،شدگزارش 

 ،Dolichophis caspius شامل: گونه مختلف پانزده

Dolichophis schmidti، Dolichophis jugularis، Cronella 

austriaca،Eirenis persicus، Elaphe dione ،Elaphe sauromates ،

Platyceps karelini ،Platyceps najadum ،Oligodon taeniolatus ،

Hemorrhois ravergieri ،Hemorrhois nummifer ،Zamenis 

persicus Zamenis longissimus وLytrhynchus ridgewayi  
 Dolichophisشامل:  هگونچنین چهارده هم ،(1379)لطیفی،

schmidti، Dolichophis jugularis، Eirenis collaris ،Eirenis 

persicus، Elaphe dione، Elaphe sauromates، Platyceps 

karelini، Platyceps najadum ،Oligodon taeniolatus، 
Hemorrhois ravergieri ،Hemorrhois nummifer ،Zamenis 

persicus، Zamenis longissimus و Lytrhynchus ridgewayi  
 Dolichophis شامل: گونه پانزده و (1392 )کمالی،

caspius،Dolichophis schmidti  ،Dolichophis jugularis ،

Cronella austriaca، Eirenis persicus ،Elaphe dione ،Platyceps 

najadum ،Oligodon taeniolatus،Hemorrhois ravergieri، 
Hemorrhois nummifer ،Zamenis persicus، Zamenis 

longissimus، Lytrhynchus ridgewayi وTelescopus fallax  

(Safaei-Mahroo  ،2015و همکاران ).گزارش شده است 

 Malpolon insignitus  گونه ، یکLamprophiidae خانواده از       

fuscus که مطابق با نتایج  شناسایی شدSafaei-Mahroo و همکاران 

، Malpolon insignitusگونه  که سهحالیدر. باشدمی (2015)
Psammophis lineolatus و Pssamophis schokari  از استان گلستان

 (.1392؛ کمالی،1379)لطیفی،اند گزارش شده

 Natrix natrix گونه دو (Natricidae) آبی مارهای خانواده از       

persa, Natrix tessellate بق با مطالعات گذشته که مطا شناسایی شد

 ؛ لطیفی،1392؛ نبوی و همکاران، 1390حجتی و همکاران،است )

گزارش   (2015و همکاران،  Safaei-Mahroo؛ 1392؛ کمالی،1379

 شد.

 Xerotyphlops) شکلکرمی مار گونه یک ،Typhlopidae خانواده از       

vermicularis) حجتی  که مطابق با تحقیقات دیگر استشناسایی شد(

؛ کمالی، 1379 ؛ لطیفی،1390؛ حجتی و همکاران، 1388ان، و همکار

  .(2015و همکاران،  Safaei-Mahroo ؛1392

شناسایی شد.   Gloydius halys گونه یک Viperidae از خانواده       

زارع )حجتی و همکاران، پارک ملی شهید از  Gloydius halysگونه 

پارک از  Macrovipera lebetina و Gloydius halysگونه دو و  (1388

استان  ه بودند. ازگزارش شد (1390ملی کیاسر )حجتی و همکاران، 

و  Gloydius halys ،Macrovipera lebetinaگونه  سهمازندران 

Vipera eriwanensis ،گونهچهار  و (1379 )لطیفی Gloydius halys ،
Macrovipera lebetina ،Vipera ebneri وMontivipera latifii  

 
 نقشه پراکنش مارهای منطقه حفاظت شده اساس :15 شکل

سوسن  :7 ،ارمقمچه  :6 ،ار چلیپرم :5 ،مار آبی :۴ ،مار پلنگی :3 ،گوند مار :2 ،مار آتشی :1

 یله مار :11 ،افعی قفقازی :10 ،شکلمار کرمی :9 ،خور ایرانیمار موش  :8 ،مار
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گزارش شده  (2015و همکاران،  Safaei-Mahroo؛ 1392مالی، )ک

 است.

های منطقه در تمام صفات عمل آمده گونهبا توجه به مقایسات به       

خوانی و مطابقت مورفومتریک و مریستیک با مطالعات پیشین هم

؛ درخشانپور و همکاران، 1369پی، ؛ فرزان1379 لطیفی،داشتند )

 حیات جانوران ارتباط دلیلبه. (1395، ارانو همک ذوالفقاری؛ 1395

 هایگونه انقراض نابودی و خطر گیاهی، هایگونه نابودی گیاهان، با

 امنیت و غذا پناهگاه، که جایی آناز  و داشت خواهد پی در را جانوری

 شودمی پیشنهاد باشند،می جانوران پراکنش اساسی در فاکتورهای از

 منطقه تدابیر این دارینگه و حفاظت در زیستمحیط سازمان حفاظت

 .نماید اتخاذ اساسی و جدی

 

 یدانرقد و تشکر
خاطر سواسری بهنویسندگان این مقاله از مهندس رضا بابایی       

 ها کمال تشکر و قدردانی را دارند.آوری نمونهدر جمع کمک

 

 منابع
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 .38تا  31، صفحات 3، شماره 1سال  .جانوری

. بررسی فون 1390 ،ر. ،سواسریبابایی . وا ،فقیری .؛و ،حجتی .2
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